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- luktfri 
- formaldehyd- og fosfatfri 
- beskyttende 
Egenskaper:  Effektivt og hurtigvirkende konsentrat for skånsom fjerning av grønske, 
inngrodd smuss, jordslag osv. på terrasser, hagemøbler, gjerder, levegger osv. av tre. 
Velegnet på både ubehandlet og overflatebehandlet tre. Kan også brukes på kunststoff og  
„vedlikeholdsfrie“ møbler. Det anbefales å prøve først på et mindre synlig sted.  
Innholdstoffer: Vann, < 5% mikrobiosid amfotensid, < 5% amfoterisk tensid av kokosfett. 
  
Bruksanvisning: 
1. Forbehandling: Fjern sand og grovere smuss, enten med en børste eller en hageslange. 
La overflaten tørke før påføring av Terrasserens. 
2. Rengjøring: Bland konsentratet med vann etter smussgrad, 1:2 -1:5. Påfør blandingen 
jevnt over den tørre overflaten med en spraykanne, kost, pensel e.l. Ekstra skitne områder kan 
behandles med ufortynnet terrasserens. La blandingen virke i minst 15-30 minutter, og bruk en 
børste og skrubb grundig der det er behov, i riller, på kanter og ender. Tørre flekker fuktes 
med vann. Spyl deretter grundig av med rent vann. Benytt vannslange og ikke høytrykkspyler 
(undersøk evt. om overflaten tåler dette først). Ved behov gjentas behandlingen. 
3. Etterbehandling og pleie: Terrassegulv oljes med Biofa 3753 Terrasseolje, møbler i teak 
oljes med Biofa 3752 Teakolje. 
4. Rengjøring av redskap: Rengjøres med vann etter bruk. 
 
Forbruk: Det medgår ca. 100-130 ml/m² (typisk ca  7-10m²/l) pr påføring. Forbruk og 
virkningsgrad avhenger av overflatens beskaffenhet, smussgrad og temperatur.  
1 l Terrasserens rekker til ca. 7-10m²,  fortynnet 1:5 (6 l løsning) rekker til ca. 42-60m². 
 
Oppbevares kjølig, men frostfritt, tørt og godt lukket. 

Sikkerhetsregler: 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Unngå kontakt med øynene og huden. 
Benytt egnede hansker og øyebeskyttelse under arbeidet.  

Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med rent vann. 
Unngå innånding av sprøytetåke. 

Ved svelging kontakt lege snarest og vis frem etiketten. 
Unngå direkte kontakt med urter og nyttevekster. 

Skal ikke brukes i fontener eller dammer med levende dyr. 
Les produktets datablad nøye! 

 

 
Importør:  
Biofa Norge AS 
Enebakkveien 302 B 
1188 Oslo 
Tlf. 22 74 10 33 
www.biofa.no  info@biofa.no 
 
 
 

Miljøinformasjon: BIOFA Terrasserens er et naturprodukt, og tørre rester kan deponeres 
som husholdningsavfall. Større mengder leveres ordnet deponi. Tomme kanner leveres 
gjenbruksstasjon. Registrert i Produktregisteret.  GISCODE:  GD 15 
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